
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADES Campo Limpo – Eleição 2021 CADES M´Boi Mirim – Eleição 2021 

Luiz Alves dos Santos Filho 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

MEU NOME É LUIZ ALVES , MORO A 32 ANOS NA REGIAO DA 
CHACARA FLORIDA REGIAO DA SUBPREFEITURA M BOI MIRIM , 
QUANDO AINDA NEM HAVIA SUBPREFEITURA NA REGIAO 
DEPENDIAMOS DO CAMPO LIMPO E HOJE GOSTARIA DE ME 
COLOCAR A DISPOSIÇAO PARA FAZER ALGO PELA REGIAO , NAO 
TENHO PARTIDO , TENHO VONTADE , TENHO SAUDADES DA 
EPOCA EM QUE A REPRESA ERA LIMPA NAO TINHAMOS 
ATERROS CLANDESTINOS NA REGIAO E MENAS INVASOES , 
ALGO PRECISA SER FEITOS E PELA CONSTATAÇAO JA 
IMAGINAMOS O CAMINHO A SEGUIR, SEI QUE NOSSA REGIAO É 
MUITO GRANDE E HUMANAMENTE IMPOSSIVEL A 
SUBPREFEITURA M BOI MIRIM TOMAR CONTA SOZINHA , POR 
ISSO A SOCIEDADE PERTO DA SUBPREFEITURA , NÃO AGRADA 
QUEM JA MORA NO BAIRRO A DESTRUIÇAO DO MEIO 
AMBIENTE JUNTAMENTE COM A REPRESA GUARAPIRANGA , 
POR ISSO ESTOU AQUI PARA FREAR ,PRESERVAR E RECUPERAR 
AREAS DESTRUIDAS. 

 

Genesio da Silva 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Já sou conselheiro gestor do cades atual minha intenção é dá 
continuidade nesse belo trabalho que está sempre defendendo 
o meio ambiente e sensibilizando a população do nosso 
território 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisangela de Jesus Dias 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Elisangela Dias- formada em serviço Social- umas das 
desenvoldoras do projeto borboletas fora do casulo.( 
Conscientização/ participação comunidade×prefeitura, atuação 
como articuladora entre a comunidade e prefeitura- São 
Sebastião- Só. Trabalho árduo de conscientização sobre as 
consequências do descarte de lixo em local inapropriado. 
Proposta - divulgação do cata bagulho/ uma local ( galpão) ou 
algo do tipo, quem sabe uma parceria com os pontos de 
reciclagem, dentro das comunidades. para receber e uma vez 
por semana a prefeitura, ir retirar. Utilizar os espaços " 
abandonados ou sem utilização" para adequação de jardins ( 
podemos fazer junto com as escolas local- já incentivando as 
famílias para manutenção, e academia ao ar livre, bairros calú, 
bananal. Capela. 

 

Monica Martins 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Me chamo Mônica sou graduada em Administração de 
Empresas . Possui grande experiência executiva nas áreas de 
construção civil , setor energético e atribuições em gestão de 
projetos. Venho por meio desta , contribuir para a com a 
sociedade em temas como educação ambiental moradia , 
resíduos sólidos entre outros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson da Silva Galvão 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Wilson Galvão e trago experiência e conhecimento 
das questões socioambientais da região. Atuei como líder 
comunitários por aproximadamente 30 anos. Pretendo 
contribuir com o CADES na observância das questões 
ambientais, programa de moradia, ocupação do solo, 
mobilidade urbana e zeladoria da região para o bem estar de 
todos. 

 

João Pedro Matos 

 
CARTA DE INTENÇÃO  

São Paulo, 19 de junho de 2021 Olá senhor(a) Eu me chamo 
João Pedro Matos, tenho 20 anos e estou no penúltimo ano do 
curso de Relações Internacionais. Um curso que proporciona 
debates e várias visões acerca de um tema, como o Meio 
Ambiente e como o Estado de São Paulo está compromissado 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. A oportunidade de participar do Conselho Regional de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz - 
CADES REGIONAIS me entusiasma por ser uma causa na qual eu 
acredito e tento fazer a diferença a cada dia, principalmente 
morando em uma área de manancial (Represa Guarapiranga) e 
de parques. Como propostas e aconselhamento como 
representante, a princípio penso na conscientização da 
população através das mídias sociais, mutirões de limpeza de 
vias e beira da represa. Além tentar o apoio de empresas locais 
e estar atento às legislações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ribeiro Filho 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Quero propor um trabalho direcionado para a comunidade do 
meu Distrito. Tenho como objetivo principal buscar soluções 
que além de viabilizar a manutenção sempre priorizando 
trabalhos que envolvam o meio ambiente como parte dos 
projetos existentes e que virão no futuro 

CUFA 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Luiz hoje coordenador da CUFA na região do guarapiranga 
onde faço um serviço social e cultural na região , gostaria muito 
de fazer parte desta equipe onde tenho certeza que posso 
ajudar ainda mais a região. 

 

Indio 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou José vianes da Silva conguesido também como indio sou 
conselheiro do meio ambiente e moro na região do 
guarapiranga 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Mariano da Silva 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho como propósito atuar trabalhando junto ao governo local 
do meu Distrito para auxiliar, fortalecer, organizar e 
desenvolver projetos relacionados aos cuidados do meio 
ambiente e sua preservação. 

 

Cristiane Costa Silva 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho intenção de melhorar o nosso meio ambiente 
juntamente com a ajuda dos órgãos competentes,com 
intervenção e revitalização em praças e locais que são utilizado 
como descarte de lixo irregular com reutilização de pneus 
velhos. Indentificar lugares que tem o descarte incorreto de lixo 
e com isso estimular o conceito de sustentabilidade e assim 
contribuir para um mundo melhor e mais sustentável. Por esse 
motivo quero me candidatar ao Conselho Regional de Meio 
Ambiente e dar a minha contribuição para o nosso meio 
Ambiente. 

 

Neusa Domingues 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Tenho como objetivo trabalhar e buscar novos desafios e 
colaborar com a administração pública do Distrito que vou 
representar, para organizar e desenvolver projetos relacionados 
ao meio ambiente e sua preservação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Marcia Moura Sena 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Meu nome é Marcia Moura Sena, tenho 52 anos, já fui 
conselheira por 2 anos. minhas propostas são a bem do meio 
ambiente, melhorias nas comunidades e etc 

Maria dos Anjos 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Maria dos Anjos, conselheira do CADES por 6 anos, tem como 
interesse discutir e dialogar sobre a preservação das áreas de 
mananciais, reutilização e reciclagem de resíduos, apoio aos 
coletores de resíduos recicláveis, trabalhar as politicas públicas 
de saúde, habitação, educação e segurança pública ao tema do 
meio ambiente e preservação ambiental, principalmente ao que 
se refere as áreas de mananciais. 

 

Tio Nilton 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

tratamento de resíduos sólidos 
uso consciente de agua 
desperdício de alimento nas escolas 
reaproveitamento de legumes das feiras e sacolões 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloi 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

E triste ver o egoísmo humano destruir o meio ambiente, não 
podemos aceitar isso,temos que proteger, pois o meio 
ambiente as nossas floras nascente árvores o meio ambiente 
em geral,e responsabilidade de todos nós pois a preservação do 
nosso meio ambiente significa um compromisso com a vida e o 
futuro vamos cuidar do nosso bem mais precioso! 

Julio Vera Cruz 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Sou Júlio líder comunitário , nossa meta é cuidar dos mananciais 
. Preservá a nossa flora e nascentes de água. 

Daniel da Silva Barbosa 

 
CARTA DE INTENÇÃO 

Olá, sou Daniel Barbosa. 
Iniciante em questão de politicas sobre gestão e leis, uma das 
iniciativas que devemos ter foco é no aumento de áreas de 
lazer, além de sua conservação e segurança em todos os pontos 
da cidade, fácil acesso para população, periferia ou centro, 
jovens e melhor idade (idosos), oferecer segurança, atividades 
lúdicas, culturais, entre outros. 


